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LISTA DE ABREVIATURAS
EC: Executivo Central, um dos componentes da Working Memory.

IDIR: Tempo de reação estimado ao sinal inibitório esquerdo da tarefa
computadorizada do sinal inibitório

IESQ: Tempo de reação estimado ao sinal inibitório esquerdo da tarefa
computadorizada do sinal inibitório

TR: Tempo de reação.

TRI: Tempo de reação ao sinal inibitório.

TRS: Tempo de reação simples.

TRV: Média das medianas do tempo de reação ao sinal “Vai” esquerdo e direito da
tarefa computadorizada do sinal inibitório.

VDIR: Tempo de reação ao sinal “Vai” direito da tarefa computadorizado do sinal
inibitório.

VESQ: Tempo de reação ao sinal “Vai” esquerdo da tarefa computadorizada do sinal
inibitório.

WM : Working Memory

RESUMO PARA REGISTRO EM BASES DE DADOS
É apresentado o Teste de Omissões Voluntárias (Squares-Skipping Test,
SST), uma versão de papel e lápis da tarefa computadorizada do sinal inibitório. O
SST foi validado mediante a correlação com o desempenho na tarefa
computadorizada, e permite obter medidas práticas e rápidas da habilidade inibitória.
O SST permite avaliar capacidades executivas tais como a flexibilidade cognitiva,
atenção concentrada e velocidade na busca visual. Relatam-se estudos envolvendo a
tarefa computadorizada, com estímulos excitatórios e inibitórios apresentados
visualmente em um procedimento lateralizado. As estratégias de esperar o sinal
inibitório foram controladas com sucesso mediante o controle “on-line” da
estabilidade das respostas. Os tempos de reação ao sinal inibitório não foram
afetados pela lateralização dos estímulos, enquanto que os tempos de reação ao sinal
excitatório foram mais rápidos para o sinal direito, sendo descartada assimetria no
deslocamento da atenção entre hemicampos para explicar tal efeito. A vantagem das
respostas ao estímulo excitatório direito parece envolver especialização hemisférica e
comunicação inerhemisférica, e correlacionou com a perda no desempenho em uma
tarefa visuoespacial quando combinada com a tarefa verbal no Teste da Tarefa
Dupla. O controle inibitório, medido pela tarefa computadorizada e o SST não foi
afetado de forma significativa pela idade.

RESUMO EM PORTUGUÊS
No presente trabalho é apresentado o Teste de Omissões Voluntárias (SquareSkipping Test, SST), uma versão de papel e lápis da tarefa computadorizada do sinal
inibitório. Na primeira parte do trabalho, são relatados estudos que utilizaram uma
tarefa computadorizada do sinal inibitório com estímulos excitatórios e inibitórios
apresentados visualmente em um procedimento lateralizado. As estratégias de
esperar o sinal inibitório foram controladas com sucesso mediante o controle “online” da estabilidade dos tempos de reação ao sinal excitatório. Um dos objetivos foi
elucidar algum possível fator comum subjacente ao desempenho na tarefa do sinal
inibitório e no Teste da tarefa Dupla. Os tempos de reação ao sinal inibitório não
foram afetados pela lateralização, enquanto que os tempos de reação ao sinal
excitatório direito foram os mais rápidos. Esta vantagem, a qual parece envolver
especialização hemisférica e comunicação interhemisférica, correlacionou com a
perda no desempenho da tarefa de box-crossing quando combinada com a tarefa
verbal no Teste da Tarefa Dupla. A diferença Parte B-menos-Parte A do Trail
Making Test correlacionou com os tempos de reação simples. Os resultados também
sugerem a associação entre o tempo de reação simples e funções executivas. Foi
descartada uma assimetria no sentido do deslocamento da atenção entre hemicampos
para explicar a vantagem dos tempos de reação ao sinal excitatório direito. O tempo
de reação simples parece ser uma medida de capacidade executiva. A comparação do
desempenho de adultos idosos e jovens, medido pela tarefa computadorizada,
demostrou que o controle inibitório não foi afetado de forma significativa pela idade.
Na segunda parte do trabalho, é apresentado o SST, o qual permite obter de forma

prática e rápida, medidas da habilidade inibitória e outras capacidades executivas tais
como a flexibilidade cognitiva, a atenção concentrada e a velocidade na busca visual.
O SST foi validado mediante a comparação com o desempenho na tarefa
computadorizada do sinal inibitório. A execução do SST requer marcar com ‘Xs’
quadradinhos alinhados em um caminho irregular impressos em uma folha A4 (Parte
D), sendo que nas Partes A, B e C devem-se omitir alguns quadradinhos indicados.
Na terceira tentativa do SST deve ser escrita a seqüência de dígitos ‘1, 2, 3’. A
correlação com o teste computadorizado do sinal inibitório sugeriu que o controle
inibitório seria medido pela Parte D preenchida com a seqüência de dígitos (Parte
D3 ). A idade não afetou de forma significativa o desempenho na Parte D3 . O fator
idade parece afetar seletivamente o desempenho nas diferentes partes do SST; p. ex.
na Parte A1 , que correlacionou com o coeficiente de atenção concentrada do Teste de
Toulouse-Pièron. Para evitar os efeitos da prática sobre o desempenho no SST,
recomenda-se a execução do Teste da Tarefa Dupla antes da execução do SST, e de
preferência na mesma sessão experimental.

